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 سوابق تحصیلی

 کرمانواحد دانشگاه آزاد اسالمی  – مهندسی برق الکترونیک کارشناسی:

  54/14معدل 
 1390الی 1386

 یزدواحد دانشگاه آزاد اسالمی  – مهندسی برق قدرت شد:کارشناسی ار

  بهره برداری بهینه ازسیستم های قدرت در حضور شبکه های هوشمند موضوع پایان نامه

   الکتریکی

 ریزی مشارکت  برنامه ، امیر عبدالهی و احسان طالبی زاده ،مسعود رشیدی نژاد مرادی، رسول

 بل اتصال به شبکه با درنظر گرفتن هزینه دشارژها در حضور خودروهای برقی قا نیروگاه

V2Gs،  تهران، دانشگاه شهید بهشتیدر حوزه انرژی 92کنفرانس شبکه های هوشمند ، 

 " Hajebrahimi, A., R. Moradi, M. Rashidinejad, and A. Abdollahi. 

"IMPACT OF WIND ENERGY PENETRATION TO CONNECT THE 

LARGE SCALE DISTANT WIND FARM INTO THE GRID IN 

PROBABILISTIC MULTI OBJECTIVE TRANSMISSION EXPANSION 

PLANNING." International Journal on Technical and Physical Problems 

of Engineering (IJTPE) 18 (2014): 82-88." 

   82/17معدل 

 1393الی 1390

 مجامع در عضویتو سوابق حرفه ایو  تدریس سوابق

 موسسه آموزش عالی بعثت کرمانمدرس در 
 و روشنایی فنی سیستم های قدرت آزمایشگاه بررسی  ،2یس دروس بررسی سیستم های قدرت تدر

 تاکنون 1393از سال

 )اتوماسیون صنایع فوالد( آسان مهربدان کیاسا شرکت

 ردستانشرکت فوالد ا ،PLCMAN  ،سیستم های کنترل و ابزار دقیقاندازی شناس راهرکا
 1398تیر  تا1397از آذر

 راهبرد صنعت البرز  شرکت
 اندازی واحد هیدرولیک بستر خنک کننده شرکت فوالد کرمان راهو  PLCبرنامه نویسی مدیریت پروژه 

 1397سال  اسفند ماه

 شرکت فوالدگستر خاورمیانه
    (SISCOان ایرانیان)هلدینگ میدکو فوالد سیرج سیستم های کنترل و ابزار دقیق،اندازی شناس راهرکا

تاشهریور 1397ازاردیبهشت

1397 

 ورزشگاه شهدای مس کرمان اول جاده هفت باغ –شرکت نیرو صنعت سرچشمه 
 پروژه ورزشگاه شهدای مس کرمان یکارشناس برق و ناظر اجرای

 اجرای کابل کشی صنعتی شرکت فوالد ایرانیان سیرجان، بردسیر

 1396تا  1395از سال 

 دانشگاه صنعتی شریف تهران -ر پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف پژوهشگر د
پژوهشکده  و عضوء هیئت علمی پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف پژوهشی همکاری با معاونت

 جناب آقای دکتر معین معینی اقطاعی  - شریف علوم و فناوری انرژی

به صورت  1395از سال 

 پاره وقت

 دسین برق و الکترونیک ایران شاخه کرمانمن مهنانج دبیرخانه مسئول
واقع در شرکت توزیع نیروی جنوب  شاخه کرمان ایران مهندسین برق و الکترونیک دبیر خانه انجمن

 استان کرمان

به  1393تا  1392از سال

تا  1393صورت دائم و از 

 به صورت پاره وقت 1395

 رس استان کرماننوسازی و بازسازی مداکل اداره   – سیساتاطراح ت

 طراح و ناظر تاسیسات برق و سیستم های گرمایشی، سرمایشی مدارس استان کرمان 
 1395تا  1393از سال 

 امریه خدمت سربازی

کمیسیون صنعت و انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  -عضو کارگروه انرژی

 استان کرمان

 تدوین نقشه راه انرژی استان کرمان 

 ماه 6به مدت  1393سال 

 رفسنجان  -شرکت پرتو نیرو   –کارشناس 
 واحداث پست های هوایی،زمینی وکمپکت اجرا شبکه توزیع فشار متوسط وفشار ضعیف 

 بررسی اجرایی بر اساس استاندارد های شرکت توزیع شمال استان کرمان

 ماه 4به مدت  1392سال 
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 رفسنجان  - یرو()شرکت پرتو ناداره برق  –سرپرست بازرسی 
 ،بازدید های دورهای و موردی تست کنتور های برق، نصب انشعاب برق 

 ماه 4به مدت  1391سال 

 برق سیساتاتی، نظارت و اجراء طراح

 ،تاسیسات برق ساختمان ها، مراکز صنعتی، عمومی و تجاری اجراء و نظارت طراحی 
به صورت پروژه ای و پاره 

 وقت

 عضویت در مجامع

  در انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه کرمانعضویت 

IAEEE(Institute  Association  Electrical and Electronic Engineers Kerman Branch)  

  مهندسان برق والکترونیکبین المللی موسسه عضویت در 

IEEE(Institute Electrical and Electronic Engineers) 

 اختمان استان کرمانعضویت در سازمان نظام مهندسی س 

 های نرم افزاری مهارت

 گمز نرم افزار بهینه سازی GAMS 

  نرم افزار متلبMATLAB 

  نرم افزار اتوکدAutoCAD 

 نرم افزار ETAP (آشنایی مختصر) 

  نرم افزارSIMATIC (PLC S7) 

  نرم افزار PLC  Mitsubishi Electric 
 آشنایی نسبتا کامل با دو سیستم عاملWindows ،  Macintosh(Apple) 

  نرم افزارMicrosoft Office 

 آشنایی با زبانهای خارجی

 زبان انگلیسی  

 ها سایر مهارت

  برنامه نویسی به زبانGAMS 

  برنامه نویسی به زبانLADER 

 برنامه نویسی به زبان  STL 

 ت استاتر ها، درایور ها و نصب و راه اندازی اینوترها، سافPLC 

 ،فشار متوسط وفشار ضعیف و....( ،ابلوهای فشار قویساخت و راه اندازی ت برق صنعتی)طراحی 

 بانک خازنی 

 ،اجرا ونظارت بر تاسیسات برق ساختمان و....( تاسیسات برق ساختمان)طراحی 

 ،معماری نور خانه هوشمند 

 تی و...، سیستم های حفاظنصب دوربین های مدار بسته 

 کارخانه فیبر نوری در مجتمع صنعتی رفسنجانگذراندن دوره کارآموزی در 

 گواهینامه ها آموزشی

 :توسط پروفسور محمد شاهیده پور  همزمان توسعه نیروگاه ها وخطوط انتقال انرژی الکتریکی برنامه ریزی، ریز شبکه(

 رئیس دپارتمان برق دانشگاه ایلینوی ایالت متحده آمریکا(

 ی عرضه انرژی الکتریکی)توسط پروفسور ی نیروگاه ها با سیستم چند عاملهکار گیری تئوری بازی در قیمت دهی بهینه  به

 (IEEE Iran Power Section مسعود رشیدی نژاد عضوء گروه 

  توسط پروفسور مسعود رشیدی نژاد عضوء گروه( کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسیIEEE Iran Power Section) 

 تنظیم بازار برق  دبیر نهاد جاویدیتوسط دکتر )جهان و ایران در انرژی و برق صنعت آینده انداز چشم و کنونی وضعیت

 (ایران

 مروری بر تاریخچه صنعت انرژی خورشیدی و چشم انداز آن درکشور های عضو سازمان جهانی انرژیIEA ( توسط دکتر

 (آمریکا حدهایالت مت سلمان طالبی رفسنجانی از اساتید مقیم
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